ZAWODY NARCIARSKIE SZKÓŁ TISCHNEROWSKICH
Termin: 7.02.2018 r. (środa) - rozpoczęcie zawodów o godz. 10.00 - start klas I-III
Miejsce: Stok narciarski na Budzu w Czerwiennem Górnem ( koło Ratułowa )
Zbiórka: godz. 6.50 na szkolnym parkingu
Wyjazd: godz. 7.00
Planowany powrót: godz. 16.00
Koszt: 70.00 zł od osoby = 40.00 zł autokar + 30.00 zł opłata startowa ( w tej kwocie są:
zjazdy bez ograniczeń, gorący posiłek, herbata ).
Kategorie wiekowe: klasy I-III , klasy IV-VI , klasy VII-III gimnazjum , dorośli.
Uczestnicy zawodów obowiązkowo zjeżdżają w kaskach.
Uczniowie klas I-III wyjeżdżają pod opieką osoby dorosłej.
Zgłoszenia: pisemna zgoda z wpłatą za wyjazd do czwartku 1.02.2018 r. !!!
Zgłoszenia przyjmują nauczyciele WF: J. Bobak, Z. Mazanek, M. Jedlikowska
………………………………………………………………………………………………….
Wyrażam zgodę na wyjazd na zawody w narciarstwie alpejskim ( slalom) :
…………………………………………………………………………………………………...
( nazwisko i imię ucznia, klasa, wiek dziecka )
………………………………………..
( czytelny podpis rodzica lub opiekuna)
Nazwisko i imię rodzica/opiekuna (dotyczy uczniów klas I-III ) sprawującego opiekę nad
dzieckiem w czasie zawodów : …………………………………………………………………
Nazwisko i imię, wiek osoby dorosłej startującej w zawodach :
…………………………………………………………………………………………………...
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